PŘEHLED DRŽITELŮ
CEN MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ KOHOUT
OD ROKU 1998
(aktualizováno k 04.02.2019)

KOHOUT za rok 1998
(vyšlo z ankety)
Marta Demelová – umělec roku
KOJK – provedení Händelovy Vodní hudby v Javorce (událost roku)
LDM – podnikatel roku
Jana Jiroušková – sportovec roku
Zdeněk Šebek – sportovec roku
Hudební skupina Madam – za zvýšení prestiže města v regionu
Spolek od sv. Kateřiny – přínos českotřebovské veřejnosti

KOHOUT za rok 1999
(vyšlo ze soutěže)
Týden sportu – událost roku
Jiří Jireš – umělec roku
SPS BENDL – umělec roku
Junácké středisko JAVOR – práce s mládeží
Jana Jiroušková – sportovec roku
A–mužstvo FK Česká Třebová – sportovec roku
Zdeněk Šebek – mimořádné ocenění starosty za rok 1999

KOHOUT za rok 2000
Stanislav Vosyka – za oblast kultury
Divadelní spolek Hýbl – za oblast kultury
Hana Brusenbauchová – za oblast sportu
VK LDM SOKOL Česká Třebová – muži (volejbal) – za oblast sportu
Karel Kubišta (Vydání TOULEK minulostí Českotřebovska – za počin roku
Provedení Stabat Mater v kostele sv. Jakuba (BENDL a KOJK) – za událost roku
Marie Pechancová – za činnost pro město
Letecko-modelářský klub č. 313 – mimořádné ocenění rady města za rok 2000
Zdeněk Šebek – mimořádné ocenění starosty města za rok 2000
Ocenění „in memoriam“
Ing. Zdeněk Lang – ocenění za dlouholetý mimořádný přínos městu

KOHOUT za rok 2001
Jiří Jireš – za režii divadelní hry Tři mušketýři
Josef Menšík – za úspěšné vedení smíšeného Pěveckého sboru BENDL
Jiří Musílek – u příležitosti životního jubilea za dlouholetou činnost pro město
Milan Mikolecký – u příležitosti vydávání již 35. ročníku českotřebovského zpravodaje
Marek Jukl – za sportovní výkony
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Aleš Stránský – za sportovní výkony
Zdeněk Šebek – za reprezentaci města a ČR ve vrcholných soutěžích
Volejbalové družstvo VK SOKOL LDM – za 1. ligu volejbalu
Velký swingový orchestr – za kvalitní koncerty a soustavnou činnost
Týden sportu – akce byla vyhodnocena jako nejlepší událost roku

KOHOUT za rok 2002
Zdeněk Šebek – za sportovní úspěchy
U. S. Triarius – Josef J. Kopecký a Lenka Špaisová – za přínos v oblasti moderních forem
kultury
Firma Iscarex – vzorná reprezentace města v oblasti sportu
Mistři hokejbalu Tomáš Macků a Lukáš Demel – za přínos v oblasti sportu
ČSOP Ekocentrum – Jana Černá, Marie Pechancová a RNDr. Hana Grundová –
za přínos v oblasti ochrany přírody
Marta Martínková – (životní jubileum) – celoživotní práce v oblasti cvičitelství

KOHOUT za rok 2003
Jaroslav Holec – za rozvoj sportu v České Třebové, po aktivní závodní činnosti se věnoval
jako rozhodčí lyžování a kuželkám
Jaroslav Slezák – aktivní člen SOKOLa Parník a cvičitel mládeže
Kuželkářské družstvo mužů – účastník nejvyšší soutěže České republiky, v roce 2003
na 4. místě v republice (hrající kapitán Karel Zubalík a Jiří Hetych ml. – nejlepší hráči)
Petra Helebrandová – za systematickou a svědomitou práci s dětmi v souboru Kajetánek,
který letos oslaví 10. výročí vzniku
Josef Petrák – za dlouholetou práci s mládeží v ZUŠ, u příležitosti životního jubilea (70 let)
Mojmír Stránský – za vývoj a výrobu auta pro postižené občany zn. „Velorex“
Udělení čestného občanství města
Zdeněk Šebek – za dlouholetou reprezentaci města Česká Třebová v oblasti sportu.

KOHOUT za rok 2004
Lubomír Hýbl – za dlouholetou hereckou a režisérskou činnost v divadelním souboru Hýbl
Karel Hájek – za rozvoj lyžařského sportu v České Třebové a podíl na výstavbě vleku
na Pekláku a podíl na vybudování lyžařského střediska v Čenkovicích,
Ladislav Beran – za dlouholetý podíl na rozvoji sportu v České Třebové
Volejbalové družstvo kadetů – za významné úspěchy ve volejbalu a vzornou reprezentaci
města Česká Třebová ve sportu
Ocenění „in memoriam“
Hubert Vencl – za celoživotní svědomitý výkon zvukaře na mnoha společenských,
kulturních i sportovních akcích v České Třebové

KOHOUT za rok 2005
Mgr. Marta Demelová – za významný pedagogický a umělecký přinos pro výtvarné umění
a kulturu v našem městě
Mgr. Milan Mikolecký – za elektronický deník „iČTZ“
Antonín Kubica – za dlouholetou sportovní činnost v tělovýchově
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Tereza Bílá – za vynikající sportovní výsledky v roce 2005
Jaroslav Badzik – za práci s mládeží v oddílu hokejbalu

KOHOUT za rok 2006
Lubomír Vašina – za organizování Týdne sportu v našem městě
Lea Johanidesová – za vzornou reprezentaci města v oblasti sportu
Jan a Martin Šebelovi – za publikaci „Z betlemářské tradice České Třebové“
František Preisler ml. – za přínos pro českotřebovský kulturní život
Josef Poukar – za restaurování varhan v rotundě sv. Kateřiny v České Třebové.
Šárka Prossová – za realizaci tanečního představení Podzimní doteky a rozvoj moderního
tance v našem městě
„Cena starosty města 2006“
Zora Janebová – za celoživotní přínos v oblasti základní a rekreační tělesné výchovy
TJ Lokomotiva a SOKOL a nácviky sletových skladeb.
OIK TV s. r. o. – při příležitosti 15. výročí jejího založení
Ocenění „in memoriam“
MUDr. Petr Eisenvort – za celoživotní přínos pro rozvoj sportu ve městě Česká Třebová

KOHOUT za rok 2007
Jakub Jakoubek – za knihu „Psotník obecný“
Josef Pácl – za dlouholetou sportovní činnost v tělovýchově
Michal Válek – za sportovní úspěchy v oblasti hokejbalu
Fotografický kroužek při Gymnáziu Česká Třebová vedenému Mgr. Milanou
Soukupovou a paní Lenkou Pešinovou – za dosažené úspěchy v oblasti dokumentární
a umělecké fotografie
„Cena starosty města“
Jiří Pásek – za celoživotní práci pro město a fotbalový klub Česká Třebová

KOHOUT za rok 2008
PhDr. Blanka Kostřicová, Ph.D. – za literární činnost
Smíšený pěvecký sbor BENDL řízený Mgr. Josefem Menšíkem za velmi úspěšnou
koncertní činnost v České republice i v zahraničí
Stanislav Fišar – za celoživotní práci v oblasti volejbalu a hokeje
Mgr. Josef Jan Kopecký – za divadelní režii a úspěchy na divadelních přehlídkách v roce
2008
Denis Špička – za vzornou reprezentaci města v oblasti sportu
„Cena starosty města“
Adriano Poletti – za dlouholetou spolupráci mezi městy Agrate Brianza a Českou Třebovou
Ocenění „in memoriam“
Břetislavu Demelovi – za jeho dlouholetou práci v oddílu kuželek
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KOHOUT za rok 2009
Jan Dostál – mistr Evropy v cyklistice do 23 let
Martin Voleský – mistr Evropy v hokejbalu do 20 let
Lubomír Vašina – trenér juniorů ČR ve volejbalu – 2. místo Olympijské naděje; trenér
akademického družstva ČR a 4. místo na Světové univerziádě; jubileum 50 let;
Jana Endyšová, DiS. – za množství akcí pro veřejnost, pořádaných pod hlavičkou DDM,
především za nastudování velmi úspěšného dětského divadla;
Spolek Gymnázia Česká Třebová – za uspořádání oslav při příležitosti 100. výročí založení
gymnázia a nastudování divadelního představení Škola základ života
Hudební skupina Medvědi – za velmi úspěšnou sérii hudebně–zábavných pořadů,
uspořádaných v rámci oslav 45 let jejich činnosti

KOHOUT za rok 2010
Jan Šimůnek st. – za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Česká Třebová
PaedDr. Miloslav Zoubele – za zásluhy o rozvoj sportu ve městě Česká Třebová
Občanské sdružení BACRIE – za celoroční projekt „Lovci mamutů“
Rocková skupina NIL – za vydání hudebního CD „Dirty“ a úspěšnou koncertní činnost
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová – za uspořádání kulturní akce Výtvarná Svinná
2010
„Cena starosty města“
Miloš Dušek
Mgr. Milan Michalski
Ing. Aleš Stránský

KOHOUT za rok 2011
Oldřich Stránský – za zásluhy v oblasti sportu – mistr sportu – u příležitosti jeho životního
jubilea (80 let)
Monika Simonová – za vynikající sportovní výkony v oblasti cyklistiky
občanské sdružení TRIARIUS – za divadelní premiéry Strange Love, Orangutan v továrně
a Ucho
Mateřské centrum ROSA – za cyklus letních a zimních divadelních představení
Jaromír Šlemr – za knihu Čas je jako kůň s jezdcem
„Cena starosty města“ za rok 2011
Jiří Musílek – u příležitosti životního jubilea (70 let)

KOHOUT za rok 2012
Milan Špičák – za dirigentskou činnost
Jarka Bittl – za knihu „Světlo za zrcadlem“, výtvarnou a literární činnost
studenti Gymnázia Česká Třebová
Adam Ostruszka, Jiří Štembírek, Michal Koubek, Adam Pávek a David Lazárek –
za dokument „Válečné osudy – Vasil Timkovič“
Petr Kvasnička – za 2. místo na MS Masters (hokejbal)
PaedDr. František Doležal – za zásluhy o rozvoj sportu, životní jubileum
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Ocenění „in memoriam“
Emil Vydra – za zásluhy o rozvoj sportu
„Cena starosty města“ za rok 2012
Miroslav Faltus – za zásluhy o rozvoj města

KOHOUT za rok 2013
Jaroslav Fiurášek – za celoživotní sportovní činnost
Martin Šebela – za knihu „Z historie Bezděkova a okolí II“
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. – za knihy „Radost z chůze“ a „Každou nohou v jiné době“
volejbalový tým mladších žáků TJ Sokol II. – za vynikající sportovní úspěchy (mistři ČR,
mistři ČOS v beach volejbalu, vítězové Krajského přeboru I. třídy a vítězové okresní ankety
o nejlepší kolektiv mládeže)
„Cena starosty města“ za rok 2013
František Kajetán Zedínek – hudební pedagog a uznávaný hudební skladatel
Radovan Švarc – student českotřebovského gymnázia, který po celou dobu studia na škole
dosahuje vynikajících výsledků, úspěšně reprezentuje školu a tím i město Česká Třebová
na školních olympiádách různého zaměření, zejména v matematice.

KOHOUT za rok 2014
Eliška Štichauerová – za vynikající výsledky v plavání (např. 1. místo MČR v dálkovém
plavání na 5 km, 1. místo MČR 400 m polohovka, 1. místo MČR 200 m motýlek; je členkou
reprezentačního družstva ČR juniorů) (Viz usnesení RM č. 263/2015).
Josef Kyncl – za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu v České Třebové (od mládí aktivní
závodník běžeckého lyžování; od roku 1980 trenérem ve sportovní škole ZŠ Habrmanova;
dodnes je trenérem mládeže ve SKI Klubu Česká Třebová; jeho zásluhou je pro veřejnost
udržována pilinová dráha na Horách a v zimě běžecké trasy mezi Kozlovem a Andrlovým
Chlumem). (Viz usnesení RM č. 264/2015).
Jiří Hetych – za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu v České Třebové (začínal v nově
vzniklém oddílu kulturistika a později v oddílu kuželek, dodnes je aktivním hráčem;
je předsedou oddílu, trenérem a rozhodčím kuželkářů; má největší zásluhu na vybudování
kuželkářské čtyřdráhy; je i místopředsedou celé TJ Lokomotiva Česká Třebová).
(Viz usnesení RM č. 265/2015).
Divadelní soubor HÝBL – za divadelní hru KYTICE (Viz usnesení RM č. 266/2015).
MgA. et MgA. Linda Keprtová (operní režisérka) – za režii opery EVA od Josefa Bohuslava
Foerstera (Viz usnesení RM č. 267/2015).
Spolek TRIARIUS – za úspěšné provedení několika premiér v uplynulém roce (mimo jiné
KOČÁR DO VÍDNĚ a další) (Viz usnesení RM č. 268/2015).
„Cena starosty města“ za rok 2014
doc. Mgr. František Preisler, CSc., za celoživotní přínos pro město Česká Třebová v oblasti
kultury.

KOHOUT za rok 2015
Michaela Stránská – za vynikající výsledky v běhu a trenérskou práci v Iscarex Junior
teamu.
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Bohumír Štusák – za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu (atletika a gymnastika) v České
Třebové.
Mládežnický oddíl volejbalu TJ SOKOL Česká Třebová II – za mimořádné výsledky
ve své věkové kategorii.
Bohuslav Štusák – za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu (judo) v České Třebové.
Taneční škola Česká Třebová – za Taneční festival Podzimní doteky 2015.
Loutkářský soubor Čtyřlístek – za premiéry v roce 2015.
Jaroslav Plocek – za výstavu fotografií Stavitelé terminálu.
„Cena starosty města“ za rok 2015
Obec Horní Lhota – při příležitosti 70. výročí vzájemné spolupráce.
SDH Česká Třebová – za dlouhodobou spolupráci s Městem Česká Třebová při organizaci
akcí pro širokou veřejnost.

KOHOUT za rok 2016
Sport
Renáta Eisenvortová – za celoživotní práci v oddílu plavání.
Iveta Trčková – za úspěchy v pěší, cyklo a vysokohorské turistice.
Zdeněk Vrba – za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu v České Třebové.
Kultura
Vlasta Kreuzová – za výrobu kostýmů pro divadelní představení DS Hýbl „Balada z hadrů“.
Manželé Soukupovi – za výstavu fotografií tanečního oboru ZUŠ Česká Třebová.
Hudební skupina Poutníci – za koncertní činnost a za postup do finále soutěže TALENT
COUNTRY RADIA.
Mimořádné ocenění starosty města Česká Třebová
PaeDr. Zbyněk Slavík (in memoriam) – za celoživotní práci pro město Česká Třebová.
Jiří Němec – za záchranu lidských životů při zřícení střechy tělocvičny v lokalitě Skalka.

KOHOUT za rok 2017
Sport
Petra Kvasničková, Linda Hyksová a Michal Broulík – za dosažené úspěchy na MS
v hokejbalu, Pardubice 2017.
Lukáš Vašina – za dosažené úspěchy na ME ve volejbalu, Maďarsko 2017.
David Sedlák – za dosažené úspěchy na ME v brazilském jiu – jitsu, Ostrava 2017.
Kultura
Jana Vejdovská, Pavel Charvát a Filip Chudoba – za realizaci výstavy „Jak bývalo
v Kozlově“.
RNDr. Jaroslav Demel – za vedení Kruhu přátel hudby.
František Bečka – za dlouhodobou uměleckou činnost a sochu sv. Jakuba.
Mimořádné ocenění starosty města Česká Třebová
Ladislav Šich (in memoriam) – za umělecký přínos pro město.
Hokejový klub HC KOHOUTI Česká Třebová – za reprezentaci města.
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